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neodisher® GN 
Agent neutru cu aplicare universală, agent de clătire. 

Lichid concentrate. 
 

Domenii de utilizare: 

Se foloseşte în maşinile automate de spălat vase, pahare, tacȃmuri, tăvi şi unelte de lucru şi de asemenea 

containere şi cărucioare în toate companiile de procesare a alimentelor cum ar fi bucătării profesionale, 

brutării şi măcelarii. 
 

Performanţe: 

• Cu o dozare corespunzătoare şi temperatura de clătire adecvată, toate obiectele care trebuiesc 

spălate sunt umezite şi uscate eficient fără pete şi dungi. 

• Recomandat pentru toate materialele cum ar fi porţelanul, marmura, sticla, oţel inox, aluminiu şi 

materiale sintetice uşor de umectat (plasticul).   

 

Proprietăţi speciale: 

• Universal aplicabil. 

• Rezultate excepţionale. 

• Compatibilitate excelentă cu materialele. 

 

Aplicaţii şi dozare: 

Neodisher GN este dozat în ultima apă de spălare cu ajutorul unei pompe de dozare. Cantitatea dozată 

depinde de calitatea apei, de ce obiecte trebuiesc spălate şi materialul din care sunt făcute şi de temperatura 

de clătire. Dozarea optimă de neodisher GN trebuie făcută odată cu funcţionarea maşinii de spălat. 

Neodisher GN se recomandă pentru apă dedurizată. Pentru apa dură sau apa sărată recomandăm tratarea 

specială a apei pentru rezultate optime la clătire. 

Ȋn funcţie de calitatea apei, 

obiectele ce trebuiesc spălate 

şi temperatura de clătire 

 

0,2-0,5 ml/l 

Pentru clătirea materialelor sintetice greu de clătit recomandăm agenţii speciali de clătire neodisher TS 

sau neodisher TN. 

 

Recomandări de utilizare: 

• Numai pentru utilizare profesională. 

• Clătiţi sistemul de dozare inclusiv furtunul de aspirare cu apă înainte de schimbarea produsului. 

• Nu amestecaţi cu alte produse. 

• Trebuiesc respectate instrucţiunile fabricantului maşinii de spălat vase. 

• Depozitare şi transport doar în ambalajul original. 
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Date tehnice: 

Greutate specifică (20ºC): 1,0 g/cm³ 

Domeniu de pH (determinat în apă deionizată, la 20ºC) 0,2-0,5 ml/l: 6,5-6,0 

Vȃscozitate (concentrat, 20ºC): <10 mPas 

 

Compoziţie: 

Ingrediente conform recomandării 89/542/CEE pentru detergenţi: 

<5% fosfonaţi, policarboxilaţi 

15 - 30% surfactanţi neionici 

Conservanţi (methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone) 

 

Condiţii de depozitare: 

Depozitaţi întotdeauna la temperaturi între 0 şi 30°C. Valabilitate 3 ani dacă sunt respectate condiţiile de 

depozitare. Schimbarea culorii produsului poate să apară cȃnd depozităm în ambalajele închise din 

fabrică. Acest lucru nu are impact asupra proprietăţilor produsului referitor la aplicarea acestuia. 

 

Pericole posibile şi măsuri de siguranţă: 

Neodisher GN nu este clasificat ca produs periculos conform Regulamentului CE 1272/2008. 

Dacă se utilizează conform instrucţiunilor produsul respectă cerinţele din industria alimentară. 

Evacuate numai cȃnd recipientele sunt goale şi bine închise. Pentru resturile de produs citiţi Fişa Tehnică 

de Securitate. 

Alte date privind siguranţa aflaţi în Fişa Tehnică de Securitate pe website-ul www.drweigert.com la cap. 

”Service” sau pe website-ul www.tehnoplusindustry.ro. 
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